
Z A R Z A D Z E N I E  Nr 25/'/2017 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

z dnia 10 lutego 2017 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w budiecie Miasta i Gminy Serock w 201 7 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie 
gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 222 pkt. 4 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.), 
Burmistn Miasta i Gminy Serock zanqdza co nastqpuje: 

1. Wprowadza siq zmiany w planie dochoddw budietu na 2017 rok, zgodnie z zdqcznikiem nr 1 do 
niniejszego zarzqdzenia: 

1) zmniejsza siq dochody budzetu o kwotq 88.400,OO zl, 
2) zwiqksza siq dochody budzetu o kwotq 1 1.496,OO zl. 

2. Plan dochod6w budzetu na 20 17 rok og6lem wynosi 70.475.885,43 zl, w tym: 
1) dochody biezqce w kwocie 63.440.390,43 zl, 
2) dochody majqtkowe w kwocie 7.035.495,OO A. 

1. Wprowadza siq zmiany w planie wydatk6w budzetu na 201 7 rok, zgodnie z zaiqcznikiem nr 2 do 
niniej szego zarzqdzenia: 

1) zrnniejsza siq wydatki budzetu o kwotq 103.325,OO zi, 
2) zwiqksza siq wydatki budzetu o kwotq 26.421,OO zl. 

2. Plan wydatkdw budietu na 20 1 7 rok wynosi 76.280.836,52 zl, w tyrn: 
1) wydatki bieiqce w kwocie 56.33 1.604,66 zl, 
2) wydatki majqtkowe w kwocie 19.949.23 1,86 zl. 

1. Zmienia siq dochody zwiqzane z realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej 
i innych zleconych odrqbnymi ustawami, zgodnie z zdqcznikiem nr 3 do niniejszego 
zarzqdzenia. 

2. Zmienia siq wydatki zwiqzane z realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej 
i innych zleconych odrqbnymi ustawarni, zgodnie z zaiqcznikiem nr 4 do niniejszego 
zarqdzenia. 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania i po lega o loszeniu. P h 



Zalqcznik Nr 1 do 
Zarzqdzenia Nr 25/8/2017 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
z dnia 10 lutego 2017r. 

D O C H O D Y  

Skfadki na ubezpieczenie zdrowotne opiacane za osoby 
pobierajqce niektdre hviadczeni& z pomocy spdecvej, 
niektdre Swiadczenia rorWnne oraz za osoby uczestniaqce w 57 700,OO -2 000,OO 400,OO 56 100,OO 

zajgciach w centrum integracji s p d e a e j .  

Dotacje celowe otrzyrnane z budtetu pahstwa na 
realizacje zadah biegcych z zakresu administracji 

2010 rqdowej oraz innych zadari zleconych gminie 17 000,OO 0,OO 400,OO 17 400,OO 
(zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) 
ustawami 

-0 Dotacje celowe otrzyrnane z budzetu paristwa na 
2030 realizacje wlasnych zadari bieSqcych gmin (zwiqzkbw 40 700,OO -2 000,OO 0,OO 38 700,OO 

gmin, zwiqzk6w powiatowo-grninnych) 

Zasifki okresowe, celowe i pomoc w nutune oraz skladki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

11 700,OO 0,OO 700,OO 12 400,OO 

Dotacje celowe otrzymane z budtetu pahstwa na 
2030 realizacjp wlasnych zadah biegcych gmin (zwipk6w 11 700,OO 0,OO 700,OO 12 400,OO 

gmin, zwipk6w powiatowo-gminnych) 

85215 Dorlaiki mieszkaniowe 0,OO 0,OO 141,OO 141,OO 

Dotacje celowe otrzymane z budtetu paristwa na 
realizacje zadafi biegcych z zakresu adrninistracji 

2010 rzadowej oraz innych zadafi zleconych grninie 0,OO 0,OO 141,OO 141,OO 
(zwiqzkorn gmin, zwiqzkom pow~atowo-gminnyrn) 
ustawami 

8521 6 Zasilki strrle 249 404,OO 0,OO 5 600,OO 255 004,OO 

Dotacje celowe otrzymane z budtetu paristwa na 
2030 realizacjq wlasnych zadari biegcych gmin (zwiqzk6w 248 800,OO 0,OO 5 600,OO 254 400,OO 

gmin, zwiqzk6w powlatowo-gminnych) 

8521 9 OSrodki pomocy spolecznej 79 180,OO -400,OO 0,OO 78 780,OO 

Dotacje celowe otrzymane z budtetu pahstwa na 
2030 realizacje wlasnych zadrui biegcych grnin (zwiqzk6w 75 000,OO -400,OO 0,OO 74 600,OO 

grnin, zwiqzk6w powiatowo-gminnych) 

85228 Uslugi opiekuriae i specjalis@czne uslugi opiekuricze 32 149,OO 0,OO 4 500,OO 36 649,OO 

Dotacje celowe otrzymane z budtetu pdstwa na 
realizacje zadah bieacych z zakresu administracji 

20 10 rzgdowej oraz innych zadati zleconych gminie 26 000,OO 0,OO 4 500,OO 30 500,OO 
(zwigzkom gmin, zwiqzkorn powiatowo-grninnym) 
ustawami 
























